
  GRÖNA KVINNOR 

Midvinter, snö, måne på väg till hel, årets längsta dag njuter vi 

mörker och tänder ljus, gärna tillsammans berättar vi …

Rapporteringen från klimatmötet i Katowice, COP24, har sett väldigt olika ut, 
rubriker som katastrof till vi står inför en revolution och de rika måste ta sitt 
ansvar, Gröna Kvinnor var på plats och kan hålla med om att upplevelsen var 
blandad och resultatet magert, men dock ett resultat. En verktygslåda med 
gemensamma regler för hur utsläpp ska mätas finns på plats. Länder som USA 
vill inte betala till omställningsfonderna och Brasilien ska lämna samarbetet. 
Sverige tillsammans med 16 andra länder slog fast att tempot måste öka, de 
påverkades av Världsmeteorologiorganisationen, WMO, som under mötet slog 
fast att CO2 halten i atmosfären nått ny rekordnivå 2017. Representanter från 
olika världsdelar talade om olika ansvar för Syd och Nord, trots att Agenda 
2030 slagit fast att alla länder har ansvar. Möjligheter i omställningsarbetet ser 
olika ut och här har vi i Sverige ett alldeles eget ansvar eftersom vi lever som 
om vi hade drygt fyra jordklot att hämta resurser ifrån, varje år.  

 
Genusfrågan, att kvinnor ska vara med i omställningsarbetet, Gender Action 
Plan, hade svårt att tränga igenom. På ett av FN:s genus informationsmöten 
märktes en trötthet från dem som rest långt. Alla länder hade fått till uppgift 
att själva tala om ifall jämställdhet ansågs vara ett fokus område, men första 
veckan var det endast 45 länder av 197 som svarat.  Frågor ställdes om vi inte 
redan var överens om att en Gender Action Plan skulle verkställas, att det var 
slutsnackat och tid för verkstad i stället, Gröna Kvinnor håller med, klimatet NU  

 
Förnyelsebara energikällor och förnybar energi gestaltade framtiden. Men mitt 
i alltihopa lanserades kärnkraft som fossilfri. Polska regeringen sa att de måste 
ha kärnkraft för att komma ur sitt 80 % kolberoende och behövde ekonomisk 
hjälp, Rosatom har erbjudit dem att bygga. USA stöttade Polen och 
finansieringsfrågan kom upp där Gröna investeringsfonden nämndes. 
Internationell kvinnorörelse och miljö- och fredsrörelse skrev ihop en petition 
till COP24 sekretariatet om varför kärnkraft inte är fossilfri, se bilaga. På 
Gendecc årsmöte tog undertecknad ett initiativ att kärnkraften ska granskas ur 
ett genus perspektiv vilket bifölls. Vi  kan lyfta frågan inför EU-parlamentsvalet.     

 

Ordförande har ordet 
Hur kan vi tycka så olika om 
det klimatmöte som just 
avslutats? I Feministiskt 
Perspektiv står att 
klimatmöten spelat ut sin roll 
och att förändring görs genom 
att människor går samman 
och gör uppror. I SvD står att 
den juridiskt icke bindande 
överenskommelsen är ett 
stort framsteg och att nu ska 
utsläppsmålen nås. Min upp-
fattning, med ena benet i poli-

tiken och det andra i civil-
samhället, är att jobbet bäst 
görs hemma men att det är 
viktigt att träffas, inspirera 
varandra och fastställa 
gemensamma mål. Sverige har 
politisk möjlighet att göra det 
lönsamt med miljöhänsyn, 
vara förebild och tydligare 
räkna in våra utsläpp i andra 
länder, de som vår kon-
sumtion orsakar. Själv laddar 
jag mer årets trendjulklapp, 

återvunnet.  Ewa Larsson



Cirkus Cirkör - 

Epifónima 

 

Tilde Björfors utmanar 
traditionella hierarkier i en ny 

föreställning. Ensemblen består 
av sju kvinnliga cirkusartister med 
ursprung från Grekland, Kanada, 

Palestina, Polen, Sverige och 
Schweiz. 

 

Gröna Kvinnor medverkar före 
och i paus på Dansens Hus i 

Sthlm den 9-13 januari. Det blir 
premiär för vår antipatriarkala 
tidslinje, vill du bli med någon 

kväll, klädd i grönt, och se 
föreställningen maila  

info@gronakvinnor.se 
 

 

Dåtid – Nutid – Framtid 
Den 6-7 februari i Jokkmokk 

En resa tillsammans med 

samiska kvinnor och forskare i 

den Samiska Kvinnans fotspår, 

från historisk tid genom 

kulturella brytningsperioder 

fram till dagens kvinnas 

livsrum och maktstrukturer,     

- vi formar framtiden 

tillsammans  

Gröna Kvinnor Norrbotten 

arrangerar  
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